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Zápis z 12. jednání rozpočtové komise dne 24. 7. 2019 
 

Zahájení jednání: 16.00 hodin    Počet přítomných členů: 4 

 

Jednání byli přítomni:     Bc. Petr Kalousek 

Pavlína Lišková  

Pavel Možiešik 

Vítězslav Ullmann 

 

Omluveni:   Alexandr Holý 

    Ing. Tibor Hrušovský  

Ing. Vladimír Palivec 

 

Nepřítomni:    Karla Maříková 

 

Asistentka komise:  Edita Stiborová 

Host:      

     

Program jednání:  

 

1. Rozpočtová opatření 

2. Různé 

 

Přítomní členové rozpočtové komise konstatovali, že komise není usnášení schopná a předložené 

materiály projednali bez usnesení. 

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z27/2019 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z27/2019 v předloženém znění.  

OFŠ – převod finančních prostředků z FRR na investiční dotace fyzickým osobám z programu 

finanční podpory bytové výstavby 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 4 Proti:  Zdržel se:     

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z28/2019 a doporučuje RM, aby doporučila 

ZM schválit RO č. Z27/2019 v předloženém znění.  

OFŠ – převod finančních prostředků do FRR z hospodářské činnosti města 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 4 Proti:  Zdržel se:     

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 70/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

70/2019 v předloženém znění. 

OFŠ - účelová neinvestiční dotace z KÚKK pro Dům kultury Ostrov, příspěvková organizace na 

51. dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 4 Proti:  Zdržel se:     

 

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 71/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

71/2019 v předloženém znění.  

OKSVS - účelová neinvestiční dotace z KÚKK pro Dům kultury Ostrov, příspěvková organizace 

na projekt Městské slavnosti  

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 4 Proti:  Zdržel se:    
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Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 72/2019 a doporučuje RM schválit RO č. 

72/2019 v předloženém znění.  

OMM – přesun finančních prostředků na věcné břemeno k investiční akci Ostrov, Jáchymovská 

ulice – řešení dopravy v klidu (úsek Hlavní – Tesco) 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 4 Proti:  Zdržel se:     

 

 

Různé: 

 

 

Další jednání rozpočtové komise se bude konat ve středu 21. 8. 2019 v 16.00 hodin na 

zámku ve věži v 1. patře číslo dveří A. 2. 32  

 

  

Jednání rozpočtové komise bylo ukončeno v 16.15 hodin. 

 

 

 

                      Bc. Petr Kalousek 

               předseda rozpočtové komise 

 

V Ostrově dne 24. 7. 2019  

 

Zapsala: Edita Stiborová – asistentka rozpočtové komise 


